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06. Que fras
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09. Em qual das frases a concordância foi feita de maneira 
INCORRETA? 
 

a) Gritava o pai, a mãe e as crianças. 
b) O pessoal gostou muito do passeio. 
c) O garoto e a amiga são crianças aplicadas. 
d) Você acredita na dança da chuva? 
e) Os Estados Unidos é maior do que o Brasil. 

 
10. Só em uma das frases abaixo o tempo verbal está 
empregado INCORRETAMENTE. Assinale-a: 
 

a) O poeta queria descanso. 
b) É possível que o poeta procurasse uma praia 

deserta. 
c) Todos um dia quererão fugir dos problemas. 
d) Quando viver tudo que o poeta viveu você se 

afligiria igualmente. 
e) Algum dia podereis viver na simplicidade. 

 
 

Matemática  
 
 
11.  Pedro comprou US$ 1000,00 dólares a uma taxa de 
1,80 reais por dólar para levar para sua viagem de férias 
ao exterior. Como não utilizou este dinheiro na viagem, ao 
retornar ele o vendeu a uma taxa de 1,90 reais por dólar. 
Neste caso, Pedro:  
 

a) Perdeu R$ 100,00 
b) Ganhou R$ 80,00  
c) Ganhou R$ 180,00  
d) Perdeu R$ 180,00  
e) Ganhou R$ 100,00  

 
12.  Um ciclista partiu do ponto A e pedalou 4 km para o 
sul. Depois pedalou 9 km para o oeste, e depois mais 4 km 
para o norte, chegando ao ponto B. Calcule a distância 
entre os pontos A e B. 
 

a) 12 km 
b) 10 km 
c) 9 km 
d) 8 km 
e) 4 km 

 
13. Um comerciante comprou vários pares de sapatos 
iguais de uma indústria. Pagou no total, R$ 926,00. Neste 
valor, estão incluídos o frete de R$ 12,00 e uma taxa de 
desembarque da mercadoria, paga ao entregador, no valor 
de R$ 4,00. Sabendo-se que foram comprados 25 pares 
de sapatos, o valor de cada par foi de: 
 

a) R$ 36,40 
b) R$ 36,56 
c) R$ 36,80 
d) R$ 37,20 
e) R$ 38,60 

 
14. Na Loja do Povo uma bicicleta pode ser vendida de 
duas maneiras: à vista por R$ 518,00 ou em 12 parcelas 
de R$ 53,30 cada. Paula e Maria compraram bicicletas 
nessa loja: Paula pagou à vista e Maria, a prazo. Que 
quantia Maria pagou a mais que Paula?  
 

a) R$ 118,60  
b) R$ 119,20  

c) R$ 120,16  
d) R$ 121,60 
e) R$ 122,60  

 
15. Certo dia, um carteiro gastou 4200 segundos para 
entregar as correspondências de um determinado bairro. 
Sabe-se que essa atividade teve início às 8 horas da 
manhã, sendo executada sem descanso. A que horas o 
carteiro finalizou a entrega das correspondências?  
 

a) 9 horas 
b) 9 horas e 5 minutos 
c) 9 horas e 10 minutos 
d) 9 horas e 40 minutos 
e) 9 horas e 46 minutos 

   
16. Caio possui 15 cédulas de R$ 10,00, 22 cédulas de R$ 
5,00, 24 moedas de R$ 0,50 e uma quantidade X de 
moedas de R$ 0,25, totalizando um montante de R$ 
300,00. Calcule a quantidade X de moedas de R$ 0,25 
existente no montante de Caio.  
 

a) 56 
b) 64 
c) 86  
d) 112  
e) 124 

 
17.  Um comerciante comprou 300 cadernos ao preço 
unitário de R$ 3,00. Vendeu 30 do total a R$ 4,00 cada e o 
restante a R$ 3,50 cada. Qual foi o lucro do comerciante?  
 

a) R$ 166,00 
b) R$ 165,00 
c) R$ 160,00 
d) R$ 155,00 
e) R$ 175,00 

 
18.    O terreno do Sr. José possui a forma de um 
quadrado. Calcule quantos metros de arame serão 
necessários para cercar o terreno, sabendo que possui 36 
m de lado e deseja-se dar 6 voltas com o arame.    
 

a) 360m 
b) 446m 
c) 672m 
d) 864 m 
e) 932m 

 

19.  O valor da expressão          é 
igual a: 
 

a)  
 

b)  
 

c)  
 

d)  
 

e)  
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c)                

 

 
 
 
 
e) 
 
 
 
 
 

24. 
 

a) Nã
b) Nã
c) Nã
d) Nã
e) Nã
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a) Ev
b) Nã
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a) Ca
b) Má
c) Luv
d) Óc
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27. A procla
 

a) 22 
b) 15 
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e) 07 
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